
 
 

 

 

 

Belo Horizonte (MG), 08 de dezembro de 2019 

O concurso de Miss Filha de Jó Minas Gerais acontece anualmente em nosso 

Estado desde o ano 2000 e tem por objetivo selecionar uma Filha que representará Minas 

Gerais por um ano. São elegíveis Filhas de Jó regulares em Bethéis mineiros que tenham 

entre 16 e 20 anos incompletos e que já tenham realizado o exame de proficiência.  

Durante seu mandato, a Filha de Jó selecionada no Concurso busca promover o 

interesse, bem-estar e crescimento da Ordem, estimular um relacionamento mais próximo 

Filhas e o Grande Conselho Guardião de MG e servir como promotora das FDJ para a 

família Maçônica e ao público em geral. É importante reforçar que não se trata de um 

concurso de beleza e sim de dedicação ao trabalho das Filhas de Jó Internacional. 

Sendo assim, o Comitê Organizador do 15º Concurso Miss Filha de Jó Minas 

Gerais, designado pelo Grande Conselho Guardião de Minas Gerais, divulga a abertura 

das inscrições para o concurso que será realizado na Grande Sessão Anual, nos dias 11 

e 12 de julho de 2020 no Hotel Glória Resort & Convention. Este ofício possui informações 

essenciais sobre o concurso, pedimos que leia-o com atenção e, caso ainda permaneça 

alguma dúvida, entre em contato com o comitê no telefone (31) 99991-8592 (Luiza Silva 

– Presidente do Comitê) ou e-mail missfdjmg@gmail.com. Gostaríamos de encorajar 

todos os Bethéis mineiros a terem uma representante participando do concurso, pois esta 

experiência traz muito aprendizado e a oportunidade de conhecer outras irmãs que 

compartilham do amor à nossa ordem!  

Para se inscrever no Concurso Miss Filha de Jó Minas Gerais, a Filha deverá 

preencher devidamente o Formulário de Inscrição online disponível no site 

www.filhasdejomg.com até o dia 15/05/2020. Informamos que após esta data o formulário 

será retirado do ar e que somente serão computadas as inscrições realizadas dentro do 

prazo e com a documentação completa.  

Somente serão aceitas as inscrições realizadas via formulário online e que 

constem devidamente preenchido o Formulário de Autorização. O Formulário de 

Autorização deverá ser: (i) preenchido a mão ou digitalmente; (ii) assinado pela Filha de 

Jó, seu responsável legal e a Guardiã do seu Bethel e (iii) escaneado e enviado junto ao 

formulário de inscrição online. A via original deverá ser apresentada no dia do Concurso 

à Presidente do Comitê. 



 

 

 

O Concurso será realizado em quatro etapas, sendo elas: (i) prova escrita,             

(ii) prova oral e trabalho de solo, (iii) entrevista e (iv) inspeção do paramento. Todas as 

etapas do Concurso serão realizadas na sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Além 

disso, a candidata deverá levar um vestido longo, que utilizará para a entrevista e durante 

a premiação do Concurso no Baile de Gala no dia 11 de julho, e seu paramento completo 

para a inspeção de suas medidas. 

O tema do concurso é “Vá rever as rosas” e tem por objetivo incentivar as Filhas 

de Jó a valorizarem sua jornada desde brotos de promessa até seu desabrochar como 

belas rosas e reforçar uma das grandes responsabilidades da Miss Filha de Jó Minas 

Gerais que é rever, representar, cuidar e valorizar cada uma das Filhas de Jó mineiras. 

Leia atentamente todo o material e lembre-se o principal objetivo deste concurso é o 

crescimento e o aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos sobre as Filhas de Jó. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Realização do Concurso 

Todas as etapas do Concurso serão realizadas na sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. 

Formulário de Inscrição online 

O Formulário estará disponível no site www.filhasdejomg.com e deverá ser preenchido 

até dia 15/05/2020. Somente serão aceitas as inscrições realizadas via formulário online 

e que constem devidamente preenchido o Formulário de Autorização.  

Taxa de inscrição 

A taxa tem o valor de R$100,00 (cem reais) não incluso os gastos com a inscrição da 

Grande Sessão e deverá ser paga até dia 15 de maio de 2020. No momento do 

preenchimento do Formulário de Inscrição online a candidata deverá informar o método 

de pagamento escolhido, sendo as opções boleto bancário ou depósito bancário na conta 

informada abaixo: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Luiza Caroline Ferreira Silva  

Agência: 0681 

Operação: 013 

Conta Poupança: 18705-0  

A inscrição somente será efetivada com o 
envio do comprovante do depósito ou 
pagamento do boleto bancário para o e-mail do 
comitê do concurso missfdjmg@gmail.com 

 

http://www.filhasdejomg.com/
http://www.filhasdejomg.com/


 

 

 

Elegibilidade 

▪ A candidata inscrita deverá ser ativa e regular em seu Bethel de Minas Gerais; 

▪ Ter idade de 16 anos completos e 20 anos incompletos na data do concurso; 

▪ Ter realizado o Exame de Proficiência; 

▪ Preencher o formulário de inscrição online até dia 15/05/2020 incluindo anexo o 

Formulário de Autorização que deve ser assinado pela candidata, seus pais ou 

responsáveis e Guardiã/Guardião do Bethel; 

▪ Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 15/05/2020; 

▪ Estar devidamente inscrita na Grande Sessão Anual de 2020. 

Etapas do Concurso  

▪ Teste escrito, baseado nos conhecimentos gerais da Constituição e Estatuto das 

FJI, Livro de Cerimônias do SCG, Ritual das Filhas de Jó Internacional, Manual 

de Regras e Regulamentos de Minas Gerais e conhecimentos gerais das FJI; 

▪ Entrevista e avaliação de seu comportamento: equilíbrio, postura e simpatia (traje: 

vestido logo); 

▪ Citação oral, devendo a candidata decorar as falas de iniciação da 2ª e 3ª 

mensageiras, sendo sorteada no momento da prova a fala a ser realizada; 

▪ Trabalho de solo, baseado nos diagramas do Ritual (última versão); 

▪ Inspeção do Paramento Oficial (conforme o regulamento da FJI), caso você esteja 

ocupando algum cargo na tríade de seu Bethel, solicitamos que providencie a 

costura do cordão (roxo ou branco) e o uso da faixa de cabelo para a devida 

avaliação.  

Juízes 

Os juízes serão selecionados pelo Comitê do Concurso. No mínimo três (3) juízes 

conduzirão o julgamento. Eles não possuirão nenhuma afinidade com qualquer candidata. 

Os juízes nomeados serão preferencialmente Guardiões e/ou Membros de Maioridade 

e/ou Past Guardiões e/ou Past Grandes Guardiões. 

Resultado do Concurso  

O resultado do Concurso Miss Filha de Jó Estadual será anunciado durante a Grande 

Sessão Anual de Minas Gerais, no dia 11 de julho. 

 



 

 

 

Mandato Miss Filha de Jó Estadual  

O mandato da Miss Filha de Jó Estadual será de 1 (um) ano, iniciando na Grande Sessão 

Anual 2020 e encerrando na Grande Sessão Anual 2021. 

Miss Simpatia Estadual 

A Miss Simpatia é um título da noite, e não usufruirá dos direitos da Miss Filha de Jó 

Minas Gerais. 

Comitê Organizador do Concurso 

Luiza Silva (Presidente do Comitê) – PHR & PGB Bethel #32 | PHRGB e Grande Bibliotecária 

Andreza Padilhas – PHR & Dir. de Músicas Bethel #33 | MFJMG 2017-18 e Membro do Grande Bethel 

Bianca Monteiro – PHR & PGB Bethel #12 | Membro do Grande Bethel 

Letícia Praxedes – PHR & Guardiã do Bethel #56 | PHRGB e Membro do Grande Bethel 

Potira Narjara – PHR & PGB Bethel #53 | PHRGB e Detentora do Grau Púrpura 

 

 

Todos os detalhes do Concurso estão sendo preparados com muito carinho e 

atenção pelo Comitê e pela MFJMG Giovanna Soares para tornar esta experiência 

memorável para todas as candidatas. Já estamos ansiosas para conhecer todas as 

candidatas e seus Bethéis!  

 

 

Nos vemos na Grande Sessão! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO DO ROBE 

Formulário de Inspeção do Robe traduzido e adaptado do material divulgado por Susan 

Springman – Presidente do Comitê da Competição de Ritual na Suprema Sessão de 2019.  

 

ITEM 
Serão somados 2 pontos para cada item 

abaixo, exceto apresentação geral 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

1. As túnicas brancas Gregas devem estar a uma distância de 7,5 

cm do chão quando o cordão estiver amarrado. 

 

2. A bainha deve ter 10 cm de altura.  

3. A combinação deve estar a uma distância de 10 a 15 cm do chão.  

4. Combinação branca longa que pode ser inteira ou anágua.  

5. Meias brancas que podem ser longas ou na altura do joelho.  

6. Sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem estampas.  

7. Os cordões devem ser brancos ou roxos, alinhavadas ao longo 

da parte inferior da costura da pala. Não é permitido velcro, alfinetes ou 

qualquer outra forma para fixar o cordão à veste que não seja linha de costura. 

 

8. Os cordões devem ser alinhavados até 7,5 cm de cada lado do 

centro frontal (medidos ao longo da curva da pala). 

 

9. Os cordões devem ser cruzados no centro frontal três (3) vezes.  

10. Os cordões devem ser passados uma vez ao redor da cintura.  

11. Os cordões devem ser amarrados no centro frontal com um nó 

quadrado. 

 

12. Os cordões devem estar 2,5 cm abaixo da linha natural da 

cintura. 

 

13. Faixa no cabelo, branca e roxa, sem adornos.                                                

Faixa de cabelo centralizada sobre as orelhas 
 

14. Sem Jóias. É vetado o uso de quaisquer jóias, mesmo as permitidas na 

Constituição ou autorizadas pelo Conselho Guardião do Bethel. 
 

15. Robe conservado, limpo e passado.  

16. Apresentação Geral (0-20)  

Total (máximo 50 pontos)        ________/50 

 


